
Försäkringen täcker det väsentliga
Försäkringen gäller för alla resor i hela världen under de första  
45 dagarna av resan om du är folkbokförd och varaktigt bosatt i 
Sverige. Är du bosatt utomlands gäller den endast för resor i Sverige. 
• Kostnader på resmålet för sjukvård och resor om du blir akut 

sjuk eller råkar ut för olycksfall på resan.
• Kostnader på resmålet för tillfällig behandling av akuta  

tandbesvär – högst 5 000 kr.
• Avbruten resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall  

under resan (läkarintyg/ifyllt resekort krävs) eller allvarlig 
händelse hemma.

• Stöld av bagage – högst 100 000 kr.  
• Stöld av pengar och värdehandlingar – högst 5 000 kr  

respektive 10 000 kr. Om flera som omfattas av försäkringen 
deltar på resan är beloppet för pengar höjt till 10 000 kr.

• Merkostnader för att resa hem vid naturkatastrof eller krig.
• Avbeställningsskydd – högst 45 000 kr/person eller  

75 000 kr/hushåll.
• Ersättningsresa – högst 45 000 kr/person eller 75 000 kr/hushåll.
• Ersättning om du eller ditt bagage blir försenat – 1 000 kr   

efter 8 timmar och vid mer än 36 timmar får du ytterligare  
ersättning. (Bagageförsening endast vid utresa)

Självrisken är i de flesta fall 1 500 kr.
För att få full ersättning ska du vara aktsam med dina saker 

och särskilt försiktig med pengar, värdehandlingar och stöld- 
begärlig egendom. Packa inte pengar och värdesaker i väskan som 
du inte har uppsikt över utan behåll allt av värde i handbagaget. 
Lämnar du värdesaker på hotellrummet ska de låsas in i säker-
hetsbox eller resväska. 

Behöver du reseskydd längre tid än 45 dagar för att resa, studera 
eller arbeta tillfälligt utomlands, kan vi erbjuda reseförsäkringen 
Tillfällig utlandsvistelse. Kontakta oss före avresan.

Viktiga råd för resan
• Lägg in telefonnumren till oss och SOS i din mobiltelefon.
• Ta en fotokopia/USB etc av både pass, biljetter och andra  

resehandlingar och förvara var för sig. Det kan hjälpa dig  
att få nya handlingar om du skulle bli bestulen.

• Anmäl alltid till den lokala polisen om du blir bestulen,  
överfallen eller drabbas av skadegörelse.  
Begär kopia på polisrapporten.

• Ta med dig det europeiska sjukförsäkringskortet vid resa  
inom EU. Det visar att du är försäkrad i Sverige och gör det 
lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat  
EU/EES-land. Kortet beställer du hos Försäkringskassan  
i god tid innan avresan. 

• Anlita läkare snarast (från första dagen) om du blir sjuk eller 
skadar dig i en olycka. SOS Internationals sökfunktion i appen 
hjälper dig att hitta rätt närliggande sjukvård under din utlands- 
resa. Ta med detta resekort vid läkarbesök och be läkaren fylla 
i intyget där det tydligt ska framgå diagnos och läkarens ordi-
nation om vila och antal sjukdagar. 

• Obs! Om du på grund av sjukdom eller olycksfall inte kan full-
följa din resa som planerat krävs enligt försäkringsvillkoren 
läkarintyg eller att detta resekort är ordentligt ifyllt.

• Kontakta alltid oss eller SOS International före operation  
eller annan omfattande behandling eller om du måste  
resa hem i förtid.

• Spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.
• UD ger råd och reseinformation om världens länder och har 

alltid aktuell information på sin webbplats www.ud.se om vilka 
länder som svenska medborgare avråds från att besöka. 
Svenska ambassader och konsulat kan hjälpa dig om du har 
råkat i svårigheter, exempelvis om du förlorat ditt pass. 

LFvasterbotten.se

Resekort
Viktiga råd inför och på din resa  
och vad din försäkring täcker.  
I  vår app hittar du mycket  
av resekortets information.

Kontaktuppgifter

Länsförsäkringar Västerbotten
Tel: +46 90 10 90 00

SOS International
Tel: +46 8 670 40 00
Fax: +46 70 10 50 56 
E-post: sos@sos.eu

SOS International är Länsförsäkringars  
larmcentral. Är du utomlands och blir  
allvarligt sjuk eller skadar dig i en olycka  
och blir inlagd på sjukhus kontaktar du  
SOS International som har öppet dygnet runt.
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Doctor’s certificate
Please complete this form

Name of patient Policy no.

Patient’s address Date of birth/Personal no.

Rest indoors / outdoors (mark appropriate) 

  Yes, for..................days    No

From: ............................  To: ............................

Travelling home (repatriation)?

  Yes    No

If yes, which instructions?

Has the patient been unable to practice the planned activity?

  Yes    No

From: ............................  To: ............................

Ordinary day of home journey:

Has the patient previously suffered from the same or similar illness or injury? 

  Yes    No

If yes, which? When?

If prescribed medicine:

Place Date

Physician signature


